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Izpis sklepov   
15. dopisne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

dne  14.3.2016 
 
 
 
SKLEP 2: 
V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 2. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20016412 VS Za 1. letnik: 

- Uporaba matematičnih metod v logistiki 1(4 ECTS) 

 

SKLEP 3: 
V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v 3. letniku, s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20018117 VS - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

 

SKLEP 4: 
V študijskem letu 2015/2016  lahko študenti nadaljuje s študijem po prekinitvi v absolventu , s tem da opravijo 
obveznosti kot sledi:  

z. št. Vpisna 
številka 

vrsta študijskega 
programa 

Obveznosti študenta v 2015/2016 

1. 20015828 UN - Pravo in zavarovanje v logistiki (6 ECTS) 
- Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 
- Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje (6 ECTS) 
- Sodobni vidiki transporta (6 ECTS) 
- Projektni management v logistiki (6 ECTS) 
- Razvoj trajnostnih oskrbovalnih verig (6 ECTS)  

2. 20028237 VS - Diplomska naloga (10 ECTS) 
- Metode in tehnike planiranja v logistiki (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 
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- Osnove matematičnih metod 2 (8 ECTS) 

3. 20020240 VS - Diplomska naloga (6 ECTS) 
- Diplomski seminar (6 ECTS) 
- Praktično usposabljanje (24 ECTS) 

4. 20026330 UN - Diplomsko delo (10 ECTS) 
- Raziskovalno delo (20 ECTS) 

Za 2. letnik: 

- Statistično modeliranje v logistiki (7 ECTS) 

 

1. Priznavanje opravljenih izpitov  
  
 
SKLEP 5: 

 (vpisna 20035448) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu OSNOVE EKONOMIKE V LOGISTIKI ( 8 ECTS) na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  Opraviti mora še 
pisni izpit iz poglavji: področje stroškov, kalkulacij, merjenje uspešnosti, oblikovanje prodajnih cen in določanje 
cen popolnega konkurenta.  

 

SKLEP 6: 

 (vpisna 20035806) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu ANGLEŠKI JEZIK V LOGISTIKI 1  na visokošolskem 
strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška logistika.  

Študentka mora opraviti še kvize v e-učilnici.  

 

SKLEP 7: 

 (vpisna 20035448) se DELNO priznajo obveznosti pri predmetu OSNOVE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V 
LOGISTIKI (7 ECTS) na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje Gospodarska in tehniška 
logistika. Opraviti mora še pisni izpit iz predmeta.  

 

 

2. Poseben status  
 

SKLEP 8: 

 (vpisna 20023764) se dodeli status dolgotrajno bolnega študenta na univerzitetnem študijskem programu 1. 
stopnje Logistika sistemov, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje izobraževanja, ki 
obsegajo:  

-pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in 
ocenjevanju znanja na UM ter 

-pravico do ustnega opravljanja izpitov po predhodnem dogovoru z nosilcem predmeta.  

 
 

3. Opravljanje obveznosti kot zunanji udeleženec izobraževanja  
SKLEP 9: 

KŠZ FL UM na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009 – 41AG in Navodil za 
opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence in 
odločbe št. o 42/2013-525 TV ODOBRI opravljanje izpitov 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega 
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programa Gospodarska in tehniška logistika kot drugemu udeležencu izobraževanja na FL UM v študijskem letu 
2014/2015. 

 

 


